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مطالعه تطبيقي احساس امنيت اجتماعي در بين زنان سرپرست 
 اي در شهر رامهرمز) (مطالعهخانوار و زنان داراي سرپرست 

 1جعفر كردزنگنه
 چكيده

در هشت بعـد (امنيـت جـاني،    هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبيقي احساس امنيت اجتماعي  
مالي، فرهنگي، حقوقي، نواميس، اخالقي، احساسي و عاطفي) در بين زنان سرپرست خانوار و 

زن  222گيـري تصـادفي سـاده    زنان داراي سرپرست در شهر رامهرمز است.  بـا روش نمونـه  
فر) به ن 424زن داراي سرپرست ( 202گيري در دسترسسرپرست خانوار و با استفاده از نمونه

آوري اطالعات از روش پيمـايش بـا پرسشـنامه    عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. براي جمع
هاي پژوهش تائيد گرديد. يافته 876/0محقق ساخته استفاده شد كه پايايي آن با آلفاي كرونباخ 

بين تحصيالت، نگرش به پوشش، درآمد، حمايت اجتماعي، علت سرپرستي و احساس امنيت 
احساس امنيت اجتماعي  دهد كه ميانگيننشان مي Tدهد. نتايج آزمون رابطه نشان مياجتماعي 

بين زنان سرپرست خانوار و زنان داراي سرپرست در ابعاد مالي، جـاني، احساسـي، عـاطفي و    
دهد كه در هر دو گروه از داري با هم دارند. تحليل چندمتغيري نشان مي فرهنگي تفاوت معني

ه متغيرهاي حمايت اجتماعي، سواد و درآمد تغييرات احساس امنيت اجتماعي زنان مورد مطالع
آيـد  كنند. با پذيرش نقش اين سه متغير در توانمندي زنان، اين نتيجه به دست مـي را تبيين مي

زنان (بدون در نظر گرفتن اينكه سرپرست خانوار باشند يا داراي سرپرسـت)،   كه توانمندسازى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يـك  نفس، كسب به اعتماد رفتن باال سبب نيت اجتماعي آنان دارد ونقش مهمي در احساس ام

 شودو در نهايت احساس امنيت بيشتر در ايشان مي آنها وضعيت اجتماعى مستقل، بهبود هويت

  شد. خواهد منتفع آن از جامعه كل كه
 ياحساس امنيت اجتماعي، زنان سرپرست خانوار، حمايت اجتماعي، توانمند واژهاي كليدي:

 زنان.

 مقدمه و بيان مساله
هايي هستند كه به علت موقعيت شـكننده  ترين گروهزنان، به ويژه زنان سرپرست خانوار از مهم 

پذيرشان در ساختار اجتماعي و اقتصادي جوامع، به خصوص كشورهاي در حال توسعه و آسيب
انـد. در   امنيت قرار گرفته پژوهي و احساس امنيت ريزان در حوزه در كانون توجه محققان و برنامه
هاي اجتماعي مرتبط با آن بايد توجه  تر از آن در تدوين سياستفهم مسائل اجتماعي زنان و مهم

هاي كوچـك و متكثـر ماننـد     داشت كه زنان جمعيتي همگن و واحد نيستند و در ميان آنها گروه
، 1390م گرفتـه در سـال   زنان سرپرست خانوار وجود دارند كه بر اساس آخرين سرشماري انجا

درصد كل خانوادهاي كشور را به عهـده دارنـد (سرشـماري عمـومي نفـوس و       1/12سرپرستي 
ها و داشتن مسائل اجتماعي مشترك بـا    پوشاني). اين گروه از زنان ضمن برخي هم1390مسكن 

دربـاره  معضالت خاص و متمايز نيز مواجه هستند. لذا در تحقيقات اجتماعي بايد موقعيت زنان 
هاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي، مكاني، امنيتي و ... مطالعه شود. از اين رو در ها و ويژگيمولفه

ترين مسائل مربوط به زنان يعني احساس امنيت اجتمـاعي  پژوهش حاضر به بررسي يكي از مهم
   از ديدگاه دو گروه از زنان سرپرست خانوار و زنان داراي سرپرست پرداخته خواهد شد.

 در نيست. ميسر سادگي به آن از واحدي تعريف كه است اي پيچيده مفاهيم جمله از امنيت    

 ترديد از رهايي و ايمني احساس خطر، مقابل در عبارت است از محافظت امنيت لغوي، تعريف

 از كدام هر كه دارد وجود متفاوتي در باب احساس امنيت تعاريف ).1378، 1است (بوزان

 فقدان به اجتماعي احساس امنيت اينكه جمله از اندداده قرار اشاره مورد را امنيت قولهم اي زاويه

 ترس از نبود و انساني يها ارزش و اساسي هايويژگي افتادن مخاطره به يا شدن تهديد از هراس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Buzan, B. 
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 رهايي احساس به امنيت ). احساس1385(افشار  شودمي گفته مشروع يها آزادي و حقوق تهديد

 مجموع در ).1386 شود (گروسي، ميرزائي و شاهرخي مي اطالق خطر و اضطراب، بيم از انسان

 به افراد، مورد در و رضايت بدون تصرف اجباري و تعرض از مصونيت به را امنيت مفهوم توانمي

 ها آزادي و حقوق نيافتادن اين مخاطره به و مشروع يها آزادي و حقوق به نسبت بيم و هراس نبود

كه  عاملي هر كل در و غيرمترقبه حوادث و فقر بيماري مرگ، خطر و تهديد از بودن مصون و
 اجتماعي امنيت امنيت، انواع از ). يكي1381نمود (ريچارد  تعريف ببرد؛ بين از را انسان آرامش

 و همچنين آن تامين و توليد و بوده اي برخوردار برجسته موقعيت و جايگاه از كه است

 نيز آن زوال و پذيري آسيب و اي بوده پيچيده نسبتا يها زمينه و مقدمات ازمندني آن پايدارسازي

 اساسي ضرورتي نيز آنها بر معرفت و شناخت كه است متفاوتي متغيرهاي و ها تاثير زمينه تحت

 ).1391دارد (افشاني و ذاكري هامانه 
 در كه تا زماني زنان، دارد. متفاوتي گستره مختلف، اجتماعي يها گروه در امنيت احساس

 مسلماً نداشته باشند، امنيت غيره و خيابان عمومي، يها مكان كار، محيط دانشگاه، مدرسه،

 كار، در محيط اذيت و آزار جنسي، تجاوز از نگراني پس  كرد. نخواهند نيز آرامش احساس

 ياجتماع احساس امنيت در توانند مي همگي غيره و شهر سطح در آمد و رفت در خطر احساس
 ها انسان ذهني و رواني آسايش با تنگاتنگي ارتباط اجتماعي امنيت احساس. شوند واقع مؤثر زنان

 را جامعه جمعيت از نيمي زنان كه اين به توجه است. با اجتماعي رفاه اصلي يها از مولفه و دارد

ترين  ضرورياز  انساني و اجتماعي يها سرمايه عنوان به زنان مسايل به پرداختن دهند، مي تشكيل
 را ضرورت اين مختلف جامعه يها بخش در زنان حضور و مشاركت است. امروز جامعه نيازهاي

 به ها انسان اجتماعي در زندگي امنيت مسئله اهميت ديگر، سوي از سازد. مي آشكار پيش از بيش

 يگراند با خود اجتماعي در روابط ها انسان امنيت، احساس فقدان صورت در كه اي است اندازه

 كنند.مي پرهيز با ديگران اجتماعي روابط برقراري از و شوند مي ترديد و شك دچار
آن آرامش خاطر   به طوري كه با زوال رود، انسان به شمار مي  هاي اساسي امنيت از نيازها و انگيزه

ري از شدن بسيا  و مرتفع  گيرد اضطراب و ناآرامي جاي آن را مي رود و تشويش، انسان از بين مي
كه آبـراهام مـازلو نيز در سلسله مراتب نيازها،   به طوري امنيت است،  تأمين  گرو  آدمي در  نيازهاي

 ).331: 1384(كاهه، دهد نيازهاي اوليه قرار مي  احساس امنيت را بالفاصله پس از ارضاي
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 و امكانات به دستيابي نظر از شوند،مي سرپرستي زنان يبه وسيله كه معموالً خانوارهايي
 نداشتن به دسترسي مانند عواملى با اغلب خانوار سرپرست زنان دارند. خدمات محدوديت

روز روزبه كه است حالي در اين اند.مواجه مستمر درآمد و نداشتن سواديهاي شغلي، كمفرصت
 عنوان امنيت زنان سرپرست خانوار را به شود. آنچهمي افزوده خانوار سرپرست زنان اين تعداد بر

 راه سر بر بيرون دنياي در كه است موانعي و مشكالت كند،مطرح مي اجتماعي ييك مسئله

پذير آسيب قشري عنوان به خانوار سرپرست زنان تا شودمي باعث و آمده وجود به سرپرستي زنان
 طو رواب زده دامن هم ديگري مشكالت به آنها براي ناامني و احساس امنيت نكنند. شوند شناخته

 توان گفت، فشاربنابراين مي .)155: 1386(معيدفر و حميدي  كندمي مخدوش را شاناجتماعي

 تهديد را نيست كه امنيت آنها مشكلي تنها خانوار سرپرست زنان روي بر اقتصادي يمسئله

 در درازمدت و رودمي زوال به رو اجتماعي يسرمايه شرايطي، چنين تداوم اثر در كند. مي

 پي در و منظور همين به حاضر يگذارد. مطالعهمي انساني يجامعه بر بسياري منفي پيامدهاي

اجتماعي زنان سرپرست خانوار و زنان  احساس امنيت با مرتبط و تأثيرگذار عوامل شناسايي
داراي سرپرست انجام شده است. سؤال اصلي پژوهش اين است كه زنان سرپرست خانوار و 

ترين عوامل تأثيرگذار در كنند؟ و مهمه اندازه احساس امنيت ميزنان داراي سرپرست تا چ
 اند؟ماحساس امنيت آنها كدا

 پيشينه پژوهش
 مـردان  و زنـان  اجتمـاعي  امنيـت  احساس ميزان تطبيقي مطالعه به )1391( هامانه و ذاكري افشاني

 امنيـت  شـد  نجـام ا يـزد  شهر ساكنان از نفر 246 روي بر كه اين تحقيق پرداختند. يزد شهر ساكن

 امنيـت  احسـاس  كـه  داد نشان تحقيق هاي يافته داد. قرار سنجش مورد بعد دوازده در را اجتماعي

 امنيـت  كـه احسـاس   حالي در بوده؛ يزدي مردان از كمتر معنادارتري طور به يزدي زنان در جاني

 تفـاوت  عـاد اب سـاير  در اسـت.  بـوده  زنـان  از كمتـر  معنادارتري طور به يزدي مردان در اقتصادي

 .نگرديد مشاهده مردان و بين زنان داري معني
 بر مؤثر اجتماعى ) مطالعه عوامل1390( سيدميرزايي، عبداللهي و كمربيگي مقاله از هدف

 سازمان حمايتى سه پوشش تحت  مطلقه) و همسر (فوت سرپرست خانوار زنان اجتماعى امنيت



 

 

 

 

 
 113  مطالعه تطبيقي احساس امنيت اجتماعي در بين زنان سرپرست خانوار و ...  

 

  

جانى است.  و مالى ارتباطى، عاطفى، امنيت ابعاددر  شهيد بنياد و بهزيستى ره، امام امداد كميته
 اجتماعي امنيت در زنان و توانمندي قانون اعمال خانواده، حمايت داد نشان عامل تكنيك تحليل

 و گرسازمان حمايت بين رابطه ها يافته در همچنين، دارد. بسزايي خانوار تأثير سرپرست زنان
 شد.  تأييد اجتماعي امنيت

 دانشجوي زنان اجتماعي امنيت مؤثر بر اجتماعي ) عوامل1389نظرلو ( يعبادت و كامران

 نشان متغيره چند از رگرسيون حاصل نتايج اند.كرده بررسي را تهران هايارشد دانشگاه كارشناسي

 به اعتماد و سن رسوم قومي، و آداب به پايبندي خانواده، حمايت طبقة اجتماعي، متغيرهاي كه داد

 زن اجتماعي دانشجويان امنيت و آرامش احساس بر كه اي هستندعمده متغير پنج قانون، عملكرد

درصد تغييرات متغير  5/89شناسي مؤثرند اين پنج متغير جمعا  جامعه رشته ارشد كارشناسي
 كند.وابسته را تبيين مي

 بر قومي هويت و اجتماعي - اقتصادي اي تاثير عوامل) در مقاله1389زاده (نبوي و حسين

 سه در پژوهش اين در اجتماعي افراد امنيت اند. احساس كرده بررسي احساس امنيت اجتماعي  را

 است. شده سياسى بررسى امنيت احساس و مالى احساس امنيت امنيت جانى، احساس بعد

 اجتماعى و -اقتصادى پايگاه شده، مطرح عوامل مجموع كه از داد نشان تحقيق هاىيافته ترين مهم

 اىكاهنده اثر قدرتى، بي احساس و محروميت نسبى احساس متغير دو و افزاينده تأثير ملى هويت

 هويت بر مستقيم به صورت قدرتى،بى احساس متغير دارند. افراد اجتماعى احساس امنيت بر

 قومى متغيرهاى هويت همچنين، است. تأثيرگذار افراد ملى بر هويت معكوس صورت به و قومى

 .اثرگذارند افراد مالى احساس امنيت جانى و امنيت احساس بر بترتي به جنسيت، و
 مطالعه اين اي با عنوان بررسي امنيت اجتماعي زنان قم به ) در مقاله1388ميرزا حسيني (

 محدود آنها خود تنها به بانوان، در امنيت عدم پيامدهاي گويد مي وي پرداخته است. مقوله

 او بر نمايد. مي سرايت نيز جامعه كل نهايت در و ،ها ، خانوادهفرزندان به آن دامنه بلكه شود، نمي

 را اجتماعي امنيت احساس از متوسطي پاسخگويان سطح مجموع، در كه كندمي بيان نتايج اساس

 وضعيت بهترين پاسخگويان امنيت اجتماعي، اصلي يها مقياس بين در همچنين، دهند. نشان مي

 امنيت و محيطي سياسي، امنيت امنيت زمينه در آنان ند.ده مي نشان زمينه خانوادگي در را



 

 

 

 

 
 1394شناسي ايران، سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان  نامة انجمن جمعيت  114 
  

 

 و امنيت فرهنگي امنيت به نيز وضعيت بدترين اند.كرده راگزارش متوسطي وضعيت سالمت،

 دارد.  تعلق اقتصادي
 احساس بر مؤثر اجتماعي عوامل به بررسي تبييني پژوهشي ) در1388نوروزي و فوالدي (

 نشان ها آزمون نتايج آماري اند. پرداخته تهران شهر سال 29 تا 15 زنان بين اجتماعي در امنيت

احساس نظم  و اجتماعي و اقتصادي پايگاه سكونت، احساس امنيت محل متغيرهاي كه دهد مي
 امنيت احساس بر معكوسي و منفي مذهبي تأثير پايبندي متغير و مستقيم، و مثبت تأثير اجتماعي

 محل متغيرهاي به ترتيب كه دهد مي نشان نيز چندمتغيره نرگرسيو تحليل زنان دارند. اجتماعي

 ميزان تبيين در پايبندي مذهبي و اجتماعي نظم احساس اجتماعي، و پايگاه اقتصادي سكونت،

) با مطالعه زنان استراليايي معتقد 1998( 1بل .اي داشتند سهم عمده زنان اجتماعي امنيت احساس
 در انتهايي يا ابتدايي يها موقعيت شب، در رفتن بيرون نظير است كه زنان به طور عام از مواردي

يك  از روي پياده يا اتوبوس ايستگاه يك در ماندن منتظر مثل نقل عمومي و حمل سفرهاي
 در و شب در ويژه به شهر مركز يها پاركينگ از استفاده ، شده پارك سمت ماشين به ايستگاه

واهمه  بست بن هايكوچه و زيرگذرها اي و حومه و باز فضاهاي شب، در تنها طبقات، رانندگي
 وقوع از ترس كه دهدمي نشان ) در پژوهشي در جامعه اياالت متحده1992( 2دارند. استانكو

)  2007( 3گرفتن) سه برابر مردان است. بونتي و پاسكال قرار تجاوز مورد از زنان (ترس در جرم
 رسمي آمارهاي مطابق  كه ييها مكان در كردن زندگي از فرانسوي دختران و زنان كه معتقدند

 و هراسند در شود شناخته مي دار مسئله هايمحله اسم به و است زياد ها آن در ناامني و جرم
 كه دهد مي نشان متحده ) در اياالت2010( 4هاي ويوردارند. بررسي ناامني احساس آنها به نسبت

 توجه مورد خود خانواده در كه و زناني است رابطه در زنان امنيت احساس با اجتماعي حمايت

 نشاط و شادي با و دارند بيشتري و امنيت آرامش احساس هستند، خود فرزندان حتي و همسر

 نمايند.مي پيگيري را خود روزمره كارهاي بيشتر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Bell 
2 Stanko 
3 Bonnete & Pascal. 
4 Weaver, D. 
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 بررسي به "مجدد ازدواج تا از طالق" مقاله ) در2007( 1مورفيلد، پازلي، دوالن و انگل -ادن

 از حاكي نتايج پردازند. اند، مي كرده ازدواج مجدداً و گرفته طالق كه ميان زناني در امنيت ميزان

 كه اند كرده را تجربه اقتصادي هايچالش بخصوص متعددي، يها زنان چالش اين كه است اين

 كه بوده است عاملي مهمترين اقتصادي مشكالت است. نيز داشته منفي و مثبت تبعاتي قضيه همين

 حل را مالي مسائل اندكرده تالش كه آنجايي وصف، از اين با اما است؛ كرده متأثر را زنان تامني

 آنها ميان در امنيت ميزان نتيجه، و در اند داشته كمتري مالي مشكالت مجدد ازدواج از كنند، پس

 ديدگاه از مقوله اين بررسي به "اجتماعي امنيت " عنوان اي با مقاله در 2پانيك .است يافته افزايش

 جديدي باب مكتب اين پردازان نظريه 1990 دهه در گويد مي او پردازد. مي 3"كوپنهاگن"مكتب

 كار به نظامي در مطالعات صرفاً مفهوم اين آنها از پيش گشودند. اجتماعي مطالعات امنيت در را

 و ي، اجتماعياقتصاد سياسي، هاي زمينه در و دادند را گسترش مفهوم اين آنها اما شد،مي برده
المللي،  بين از: سيستم عبارتند كوپنهاگن مكتب در اصلي تحليل سطح پنج كردند. استفاده محيطي
مهاجرت  در را مسأله ) اين2007( 4دونا و دونا .فرد و واحد خرده واحد، المللي، بين سيستم خرده

 در را اجتماعي نيتام ميزان كاهش اند و كرده  مطالعه شرقي اروپاي كشورهاي به عراق كردهاي

) در بررسي امنيت 2006( 5جكسون .اند نموده مشاهده مهمان كشورهاي و همچنين مهاجران ميان
گيرد كه تصورات از انسجام اجتماعي، اعتماد و اجتماعي و پايبندي به فواعد غيررسمي نتيجه مي
دهنده  تشكيلها، هنجارها و اخالقيات مردم كنترل اجتماعي غيررسمي و تفسيرها از ارزش

هاي شكسته و عدم امنيت در شكل دادن اجتماع، درست به همان اندازه تفاسير مربوط به پنجره
شوند كه انتظارات منفي را پنهان نگه به تصور مخاطره نقش دارند، زيرا سبب نقض اعتمادي مي

 انجامد. دارند و به احساس ناامني مي مي
 مهاجرت پديده ارتباط سپس و بررسي  را اجتماعي امنيت اي مفهوم مطالعه ) در2008( 6كيم

 كند. مي بيان روسيه و آسياي مركزي در اجتماعي امنيت مفهوم از استفاده با اي پايداري منطقه با را

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Eeden-Moorefield, Pasley, Dolan and Engel. 
2 Panic 
3 Copenhagen 
4 Duna, &  Duna.  
5 Jackson, J. 
6 Kim 
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 است موجب شده مذكور مناطق به مهاجرت پديده افزايش كه اين است بيانگر كيم تحقيق نتايج

احساس  و افتاده خطر در داخلي پايداري نتيجه، و در ودش مشكل دچار اصلي ساكنان كار بازار كه
 است. يافته كاهش مردم اجتماعي امنيت

هاي در مجموع بايد گفت كه در مطالعات مرور شده كمتر به بحث احساس امنيت در حوزه
تر مانند زنان سرپرست خانوار و مقايسه آنان با زنان داراي سرپرست توجه شده اختصاصي

زنان سرپرست خانوار، يكي از مسائل نوظهور اجتماعي  ورتي است كه مسئلهاست. اين در ص
شان به مراتب  جمعيتي در ايران است كه به علت نداشتن حمايت مردان در خانواده، موقعيت

پذيرتر از ساير اقشار زنان است؛ لذا بايد با دقت بيشتري به مسائل زنان تر و آسيبشكننده
 موضوع احساس امنيت در آنها پرداخت. سرپرست خانوار از جمله، 

 چارچوب نظري پژوهش
 امنيت آنها ترينمهم كه است شده نظر گرفته در امنيت براي متعددي سطوح شناسيجامعه منظر از

تقسـيم   دسـته  سـه  در حـداقل  امنيت به مربوط اساس تعاريف اين است. بر و كالن خرد سطح در
 اجتماعي امنيت 1بوزان .دارند جمعي تأكيد هويت تهديد رب كه هستند تعاريفي اول، شوند؛دستهمي

 خاصـي  گـروه  را عضو خود افراد آن مبناي بر كه دهدمي ارجاع هاييمجموعه ويژگي حفظ به را

 مختلـف صـنفي،   هـاي گروه توانايي از است عبارت امنيت اجتماعي وي ديدگاه از. اندكرده تلقي

 هويت از فراغت حالت را امنيت بوزان واقع، ود. درخ هويت و هستي حفظ در  ...و محلي قومي،

 عنـوان  بـه  را امنيـت  تعـاريف،  دوم ي). دسته29: 1386كند (گروسي، مي تلقي و گروهي جمعي

 تمهيـداتي  شـامل  امنيت اجتماعي اگر دانند.مي جامعه هايارزش تهديد و ويراني هراس از فقدان

 امنيـت  تـوان آنها باشـد، مـي   زندگي روش و راه حفظ سپس و اعضاي جامعه زندگي حفظ براي

 ايـن نـوع   گرفت. نظر در يكديگر به جامعه دهنده اعضاي عنصر اتصال از تهديد رفع را اجتماعي

 يا كالن سطح اجتماعي فضاي است؛ اين اجتماعي از فضاي حاصل شامل امنيت امنيت از تعريف

شـود،   محدود نمي فرد امنيت سطح به فقط اجتماعي امنيت گيرد.نمي بر در عام را معناي به دولت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Buzan 
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مذهب  قوميت، مانند جنسيت، ويژه عناصري يا كه عنصر كندمي تأكيد افراد از ايمجموعه بر بلكه
 اجتمـاعي  افـراد، امنيـت   يدهنـده  اتصـال  هايكند و با تهديد ارزشمي مرتبط هم به را آنها  ...و

 يا دولت غيرقانوني كه عمل تهديدي از عيجم فراغت بر تعاريف، از سوم يشود. دستهمي متزلزل

كنـد  تأكيـد مـي   اسـت،  آورده وجـود  به جامعه از قسمتي يا تمام كه در گروهي يا و فرد يا دستگاه
 همـراه  بـه  ي بـوزان نظريـه  شـده،  مطرح هايدسته ميان ). در اين تحقيق، از29: 1386(گروسي، 

 شود.  به كار گرفته مي كوپنهاگ مكتب
 به كار هراس ها،دولت كتاب مردم، در بار اولين براي بوزان باري را جتماعيا امنيت اصطالح

 ي امنيتفرضيه به او بعدي پنج رويكرد يگانهپنج هايبخش از يكي تنها اجتماعى امنيت برد.

 طوربه و محيطي. اقتصادي سياسي، نظامي، امنيت عبارتند از: رويكرد اين هايبخش ديگر است.

 برداشت نيز و هاي دولتمسلحانه دفاعي و تهاجمي هايتوانايي متقابل آثار به مينظا امنيت كلي،

 هايها، سيستمثبات سازماني دولت بر ناظر سياسي امنيت است. مربوط يكديگر مقاصد از آنها

 به دسترسي يعني اقتصادي امنيت .بخشدمي مشروعيت آنها به كه است ايدئولوژيي و حكومتي

 اجتماعي و امنيت دولت قدرت و رفاه مقبولي از سطوح حفظ براي الزم بازارهاي و ماليه منابع،

 از مقبولي شرايط با ملي كه هويت مذهب و فرهنگ، زبان، سنتي الگوهاي حفظ يعني قابليت

 پشتيباني سيستم عنوان به جهاني محيط حفظ محيطي بر زيست امنيت است. مربوط تحول

 عمل يكديگر از جدا بخش پنج اين است. تكي است، ناظرم بدان بشري حيات تمام كه ضروري

 هااولويت تنظيم براي روشي و امنيت يمسئله در درون مهمي كانون آنها از هر يك كنند.نمي

 ). 34: 1378يكديگر متصل هستند (بوزان،  به هاي قويارتباط طريق از و داشته
 را خود افراد اساس آن بر كه كنده مياشار هاييويژگي حفظ به بوزان، امنيت اجتماعي نظر از

 ارتباط فرد زندگي هايي ازجنبه با عبارتي، به يا كنند،مي قلمداد اجتماعي يك گروه عضو عنوان به

 كند،مي اشاره آن به ظرافت با بوزان كه ايدهد. نكتهرا شكل مي او گروهي هويت كه كندمي پيدا

 امنيت احساس فرد داليلي به اما داشته باشد، وجود امنيت ايجامعه در است ممكن كه اين است

 به روي هيچ به هاي فشرده،دانستني به اعتماد يا ذهني احساس ايمني كه گويدوي مي نكند.

 را فرد مرفهي اگر مثال، براي نيست؛ شخصي هايدريافت يا درستي واقعي امنيت وجود ي منزله

 براي آن جامع مفهوم در امنيت كه بود مطمئن نتوان چندانمي بگيريم، نظر در مرفه كشوري در
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 معرض در نسبي طور به و فقير غني از اعم جامعه افراد يك از هر كه چرا شود، وي تأمين

 يا تهديدات فيزيكي سيل)، قحطي، زلزله، طبيعي (مانند جمله تهديدات از مختلفي، تهديدات

اشتغال)،  عدم اموال، ريبتخ يا (سرقت تهديدات اقتصادي مرگ)، و صدمه (درد، جسمي
 تنزل شغل، دادن دست (از موقعيتي بيان)، تهديدات آزادي فقدان ، شدن (زنداني حقوقي تهديدات

 اخالقي)، هايارزش و آبرو دست دادن از تعهد، فقدان اعتماد، (نبود اجتماعي رتبه)، تهديدات

 قرار رفتاري)– فكري يالگوها و تضعيف معرفت دانش و نداشتن به (دسترسي فرهنگي تهديدات

 ). 86: 1378گيرند (بوزان، مي
 وابستگي احساس شود،مي گروه اجتماعي سبب سامان يافتن آنچه بوزان نظر از كلي، طور به

 مبناي كه بخشدمي ايكليت يكپارچه آنها به و دارد وجود گروه اعضاي ميان است كه تعلقي و

 پس بود. و خارجي خواهد بيگانه عنوان به ديگران شناسايي و هستي خويش از اعضا تعريف

باورها،  و هاانديشه در گروه اعضاي اشتراك به دليل كه است خاصي كليت اجتماعي گروه
 براي كنند؛مي ياد "ما" عنوان به آن از است و آمده وجود به اعمال و كردار عواطف، و احساسات

 و تعلق احساس در اختالل كه باعث ايهپديد و عامل هر حال  ...و زنان ما ها،ما مسلمان مثال
 تهديد براي و تهديدي انداخته مخاطره به را گروه هويت واقع در گروه شود، اعضاي پيوستگي

بندي كلي بايد گفت كه بوزان بحث ). در يك جمع43شود (همان: مي قلمداد اجتماعي امنيت
كند و معتقد در اين تئوري آغاز مي خود را در باب امنيت اجتماعي با بيان معنوي ارگانيكي نهفته

است زماني امنيت اجتماعي مطرح خواهد بود كه نيروي بالقوه يا بالفعلي به عنوان تهديدي براي 
گونه كه اشاره شد، از نظر بوزان امنيت اجتماعي به هويت افراد جامعه وجود داشته باشد. همان

ودشان را به عنوان عضو يك گروه اجتماعي هايي اشاره دارد كه بر مبناي آن افراد خحفظ ويژگي
شود كه هويت گروهي او هايي از زندگي فرد معطوف ميكنند يا به بيان ديگر به جنبهقلمداد مي

ي هويت خواهي، متغيرهايي چون نگرش به بخشد؛ لذا از اين نظريه در حوزهرا سامان مي
 ر گرفته شدند. حجاب و اعتماد بين فردي به عنوان متغيرهاي مستقل در نظ
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خود رويكرد پنج بعدي  هويتپردازان مكتب كپنهاگ در كتاب ) از ديگر نظريه2010( 1ويور
 و امنيت دولت امنيت دوگانگى نوعى حسب بر را امنيت كند. وى حوزهبوزان از امنيت را نقد مي

 رود،مى شمار به دولتى امنيت از بخشى ويور نظريه در اجتماعى امنيت گيرد.مى نظر در اجتماعى

 است. شده داده ارجاع به آن ورزيده)  غفلت آن از بوزان (كه هم بخش مستقل عنوان يك به اما

 اجتماعي است، امنيت دولت متعرض تهديدات مشغول دل درگير و ملي، امنيت كه حالي در

 و لمحم دولت اكنون اگرچه بنابراين، كنند.مي جامعه تعرض به هويت كه است تهديداتي نگران
خود،  حد در نيز اجتماع اما است، محيطي و اقتصادي، اجتماعي سياسي، نظامي، امنيت مرجع
 امنيت نگرشى چنين ). با683-682: 1382رود (روي، مي شمار به اجتماعي امنيت مرجع

 هاىعنوان واقعيت به ـ كه جمعى واحدهاى يا هاگروه بررسى آن براى كاربرد با تنها اجتماعى

خاص  شكل هر با اجتماعى امنيت مفهوم و شوداند. فهميده مىشده شناخته جتماعىا و سياسى
 از كند.مى پيدا ارتباط مذهبى يا اجتماعات قومى هاىگروه ملى، هاىگروه مانند سياسى اجتماع

 بنابراين، زنان)، (مثل را دارند خود خاص هويت با هاىگروه از تعداد يك ي جوامعهمه كه آنجا

زاده آيند (نبوي و حسينمى حساب به اجتماعى امنيت تحليل واحدهاى ابتدايى ها،هگرو اين
). از مباحث نظري ويور نيز متغير مهمي مانند حمايت اجتماعي به عنوان متغير مستقل در 1389

 هستند هاي اجتماعيگروه جمله از زنان كوپنهاگ، مكتب هاينظريه نظر گرفته شده است. طبق

اجتماعي،  اقتصادي، عوامل جمله از متعددي عوامل دارند. را خود به صمخصو هويت كه
 اين كهچنان باشند؛ دخيل آنها در احساس امنيت ايجاد در توانندمي  ...و مذهبي تعهد ها، رسانه

 كه تهديداتي انواع به باشند و تأثيرگذار ديني آزادي و بيان آزادي زنان، حقوق توانند درمي عوامل

  .)47-49: 1392منتهي شوند (جهانگيري و مساوات،  كند،مي اشاره آن به بوزان
 ها  را به صورت زير تعريف كرد. توان فرضيههاي مطرح شده ميبنابراين با توجه به نظريه

 بين نگرش زنان نسبت به پوشش و احساس امنيت اجتماعي در آنان رابطه وجود دارد.  -1
شده توسط زنان و احساس امنيت اجتماعي در آنان رابطه بين ميزان حمايت اجتماعي درك  -2

 وجود دارد.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Weaver 
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بين علت سرپرستي زنان (مطلقه، بيوه، همسر از كار افتاده و...) و احساس امنيت اجتماعي  -3
 در آنان رابطه وجود دارد.

 بين وضعيت اشتغال زنان و احساس امنيت در آنان رابطه وجود دارد. -4
 ت و درآمد و احساس امنيت در زنان رابطه وجود دارد. بين ميزان تحصيال -6

 ها روش و داده
پژوهش حاضر به لحاظ اجرا از نوع پيمايشي است. جامعـه آمـاري شـامل دو گـروه از زنـان         

است. گروه اول زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزيستي شهرستان رامهرمز (به عنوان 
نفر بـوده   1314تعداد آنها برابر با  1394بق آخرين آمار سال زنان سرپرست خانوار) بودند كه ط

نفر از اين زنان به عنوان گـروه اول نمونـه بصـورت     222است و بر اساس فرمول كوكران تعداد 
تصادفي ساده انتخاب شدند. گروه دوم شامل كليه زنان شهر رامهرمز كه داراي سرپرست هستند 

گيري در دسترس يا اتفـاقي انتخـاب شـدند.    فر به شيوه نمونهن  202باشد كه از اين گروه نيز مي
كند كـه بـر حسـب    هايي را انتخاب ميگيري محقق نمونهقابل ذكر است كه در اين نوع از نمونه

هـاي  ). به همين علت با مراجعـه بـه مكـان   11: 1382گيرد (سرايي.اتفاق در دسترس او قرار مي
هاي مختلف زناني كه بـه طـور اتفـاقي در    همچنين اداره ها، مراكز خريد وعمومي از قبيل پارك

دسترس بودند و حاضر به همكاري بودند انتخاب شدند. ابـزار مـورد اسـتفاده در ايـن پـژوهش      
ها و ابعاد مختلف احساس امنيت اجتمـاعي، حمايـت   پرسشنامه محقق ساخته بود كه تعداد گويه

نشان داه شده اسـت.   1آنها در جدول  اجتماعي و نگرش زنان نسبت به پوشش و نحوه سنجش
همچنين جهت بررسي اعتبـار محتـواي آن، پرسشـنامه سـاخته شـده بـه چنـد نفـر از اسـاتيد و          
متخصصان نشان داده شد و با استفاده از نظرات آنان اصـالح گرديـد. روايـي متغيرهـاي اصـلي      

 شود. ورده ميآ 1رو ازطريق معيار آلفاي كرونباخ بدست آمده كه در جدول پژوهش پيش
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 هاي متغيرهاي اصلي تحقيق : مقدار آلفا و دامنه امتيازات گويه1جدول
احساس امنيت ابعاد 

 اجتماعي
تعدادگو

 يه
حداقل 
 امتياز گويه

 حداكثر
 امتياز گويه

 حداقل امتياز
 هربعد

حداكثر امتياز 
 هربعد

آلفاي 
 كرونباخ

 801/0 3×5=15 3×0=0 5 0 3 امنيت جاني
 627/0 4×5=20 4×0=0 5 0 4 امنيت مالي

 632/0 4×5=20 4×0=0 5 0 4 امنيت احساسي
 623/0 4×5=20 4×0=0 5 0 4 امنيت عاطفي
 376/0 4×5=20 4×0=0 5 0 4 امنيت اخالقي
 531/0 4×5=20 4×0=0 5 0 4 امنيت فرهنگي
 480/0 4×5=20 4×0=0 5 0 4 امنيت حقوقي
 751/0 4×5=20 4×0=0 5 0 4 امنيت نواميس

اخص كلي احساس ش
 امنيت اجتماعي

31 - - 0 155 876/0 

 825/0 6×5=30 6×0=0 5 0 6 حمايت اجتماعي

نگرش زنان نسبت به 
 811/0 5×5=25 5×1=5 5 1 6 پوشش

 تعريف عملياتي از مفاهيم و متغيرهاي تحقيق به شرح زير است. 
 بر ايمالحظه قابل قدرت كه شود مي اطالق كسي خانوار به : سرپرستسرپرست خانوار

 به خانوار اقتصادي مسئوليت و است خانوار فردترين  معموالً مسن دارد. خانوار اعضاي ساير

 ). 216: 1990، 1گووان است (مك وي عهده
 زنان براي تعاريف متفاوتي جامعه، خاص فرهنگي الگوهاي به بسته مختلف جوامع در

 توانمي طور خالصه وجود دارد. به خانواده در زنان مختلف يها نقش به توجه با خانوار سرپرست

 بزرگسال، مرد يك يا حمايت و منظم حضور بدون كه هستند زناني خانواده، سرپرست زنان گفت

 ).83: 1390دارند (سيدميرزائي، عبداللهي و كمربيگي  عهده به را خانواده سرپرستي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 McGowan 
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توان گفت:  ماعي مي:  در يك تعريف مناسب از احساس امنيت اجتاحساس امنيت اجتماعي
هاي اساسي اجتماعي به فقدان هراس از تهديد شدن يا به مخاطره افتادن ويژگي احساس امنيت

شود (افشار، هاي مشروع گفته ميهاي انساني و نبود ترس از تهديد حقوق و آزاديو ارزش
شود ). احساس امنيت به احساس رهايي انسان از اضطراب، بيم و خطر اطالق مي61: 1385

 ).30: 1386(گروسي، 
به منظور سنجش ميزان احساس امنيت اجتماعي در تحقيق حاضر، اين مقوله در هشت بعد 

گويه به غير از بعد احساس امنيت جاني كه با سه گويه مورد سنجش  4جداگانه و براي هر بعد 
 اي سنجيده شد. گويه در يك طيف شش درجه 31 "قرار گرفت و جمعا

 مختلفي طرق و اشكال به است كه بعدي چند مفهومي اجتماعي حمايت : حمايت اجتماعي

 به ديگران، توسط شده فراهم يك منبع ان عنو به را آن توان مي مثال، براي. است شده تعريف

نمود (شولتز و  تعريف اي از منابع مبادله يك يا استرس، با مقابله براي امكاناتي عنوان
 ). 2004، 1شوارتزبرگ

 مراقبت، همراهي، محبت، از برخورداري را ميزان اجتماعي حمايت پژوهشگران، از برخي 

 اعضاي نظير ديگر يها گروه يا افراد سوي از توسط فرد شده دريافت كمك و توجه، احترام،

 گفت بتوان شايد ). در مجموع،1998، 2اند (سارافينو تعريف كرده مهم ديگران و دوستان، خانواده،

 او براي ديگران و است توجه ديگران مورد شخص كه احساس اين يعني اجتماعي حمايت كه

است. در اين تحقيق جهت سنجش و  متعلق اجتماعي شبكة يك به او كه اين و قائلند ارزش
اندازه گيري ميزان حمايت اجتماعي از مقياس شش گويه اي حمايت ادارك شده زيمت، داهلم، 

 ) استفاده شده است.1998(3زيمت و فارلي
گذاري و داوري عمومي زنان درباره نحوه :  اين مقوله ارزشنگرش زنان نسبت به پوشش

 6باشد. در تحقيق حاضر به منظور سنجش نگرش زنان نسبت به پوشش از پوشش خودشان مي
) نشان دهنده ميزان باالي 811/0گويه استفاده شد. كه ضريب آلفاي كرنباخ بدست آمده (

 گيري مفهوم مورد نظر بود. در اندازههمساني دروني اين گويه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Schulz, Ute & Schwartzberg, Ralf 
2 Sarafino, Edward. P 
3 Zimet, G.D., Dahlem, N.W., Zimet, S.G., Farley, G. K.   
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 هايافته
حاكي از آن است كه بيشترين درصد پاسخگويان در هر دو گروه از زنان  بـه   2هاي جدول  داده

سال. ميانگين سني نمونه مـورد   15-30سال تعلق داشتند و سپس گروه سني  31-45گروه سني 
سال بود. قابل   2/34و  4/38به ترتيب  بررسي در زنان سرپرست خانوار و زنان داراي سرپرست

ذكر است كه در بين زنان سرپرست خانوار، كمترين ميانگين سني به زنان سرپرسـت خـانوار بـه    
 22/38سال و سپس به زنان سرپرست خانوار به علت از كار افتادگي همسـر   6/35علت طالق، 

سـال   8/41علت فوت همسر با  تعلق داشته و بيشترين ميانگين سني به زنان سرپرست خانوار به
تعلق داشت. از نظر وضع اشتغال، زنان  داراي سرپرست شرايط بهتري نسبت به زنان سرپرسـت  

درصد از زنـان سرپرسـت خـانوار مـورد بررسـي در برابـر         2/12خانوار داشتند بطوري كه فقط 
سرپرسـت  درصـد زنـان    5/31درصد از زنان داراي سرپرست مورد بررسي شاغل بودنـد.   5/45

درصـد از كـار افتـادگي     8/19درصـد طـالق،    9/27خانوار دليل سرپرستي خود را فوت همسر، 
درصد ساير داليل ذكر كردند. ميانگين درآمد زنان سرپرست خانوار مـورد بررسـي    6/9همسر و 
درصـد زنـان    64بود. بيش از  1690000تومان و ميانگين درآمد زنان داراي سرپرست  335000

هزار تومان داشتند. در صـورتي كـه فقـط     500نوار مورد بررسي درآمد ماهيانه زير سرپرست خا
هزار تومان بودند.  از نظر مالكيت منزل  500درصد زنان داراي سرپرست درآمد ماهيانه زير  5/3

درصد زنان داراي سرپرست مورد بررسـي   28مسكوني بيش از نيمي از زنان سرپرست خانوار و 
كردند. نتايج مطالعه حاضر نشان داد كـه  اي زندگي مياي رهني و اجارهر خانهمستاجر بودند و د

درصـد داراي تحصـيالت    5/24درصد از زنان سرپرست خانوار مـورد بررسـي بـي سـواد،      7/7
درصـد داراي   7/9درصد متوسـطه و تنهـا    1/23درصد داراي تحصيالت راهنمايي،  35ابتدايي، 

درصـد از زنـان داراي    49ن در صورتي اسـت كـه نزديـك بـه     اند. اي تحصيالت دانشگاهي بوده
-4درصد آنان اعالم كردند كه فقط بين  5/0سرپرست داراي تحصيالت دانشگاهي بودند و فقط 

درصـد از زنـان سرپرسـت خـانوار مـورد       5/19تا سال درس خواندند. نكته قابل توجه اينكه  0
معناست كـه ايـن زنـان عـالوه بـر خودشـان       فرزند و بيشتر هستند و اين بدان  4بررسي، داراي 

درصـد از زنـان داراي    5باشند. در صورتي كه فقـط  فرزند نيز مي 4دار مسئوليت اقتصادي عهده
سرپرست داراي اين وضعيت هستند. بطور كلي بـا توجـه بـه نتـايج مـنعكس شـده در جـدول        

ن در هر دو گروه از توان گفت كه حالت تك فرزندي و دو فرزندي شكل غالب تعداد فرزندا مي
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زنان مورد بررسي بود. اما درصد بيشتري از زنان سرپرست خانوار مورد بررسـي در برابـر زنـان    
 فرزند بودند.  4و  3داراي سرپرست داراي 

 شناختي پاسخگويانهاي جمعيت. توزيع ويژگي2جدول
ويژگي  نمونه مورد بررسي

 شناختي جمعيت

ويژگي  نمونه مورد بررسي
زنان داراي  ختيشنا جمعيت

 سرپرست
زنان سرپرست 

 خانوار
زنان داراي 
 سرپرست

زنان سرپرست 
 خانوار

مالكيت منزل  تعداد درصد تعداد درصد
 سن تعداد درصد تعداد درصد مسكوني

 15-30 36 2/16 69 2/34 شخصي 84 38 129 64

رهني و  118 53 56 28
 اي اجاره

4/58 118 6/71 159 45-31 

 46-80 22 9/9 15 4/7 زل پدريمن 13 6 12 6

     سازماني 6 3 4 2
وضعيت 
 اشتغال

 بيكار 195 8/87 109 54 علت سرپرستي    
 شاغل 27 2/12 92 5/45 طالق 62 9/27 - -

     فوت همسر 70 5/31 - -
درآمد به (هزار 

 تومان)

از كار افتادگي  44 8/19 - -
 0-500 186 84 19 4/9 همسر

 501-1000 34 3/15 58 29 اد همسراعتي 6 7/2 - -
 1001-2000 1 5/0 84 6/41 زنداني همسر 1 5/0 - -
 2001-3000 1 5/0 31 3/15 همسر متواري 8 6/3 - -
 3001  و باالتر 0 0 10 5 بد سرپرستي 3 4/1 - -
 تعداد فرزندان     مرگ والدين 3 4/1 - -
 زندبدون فر 21 5/9 32 8/15 بدون جواب 25 3/11 - -

    
تحصيالت 
 فرزند 1 39 6/17 62 7/30 )(تعداد سال

 فرزند2 64 8/28 72 6/35 4-0 54 3/24 1 5/0
 فرزند 3 50 5/22 26 9/12 9-5 96 2/43 22 9/10
 فرزند و بيشتر4 43 5/19 8 5 14-10 63 4/28 82 6/40

سال و  15 9 1/4 97 48
      باالتر
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گردد، در گروه زنان سرپرست خانوار، امنيت عاطفي و  مشاهده مي 3همانطور كه در جدول 
هاي امنيت جاني،  بيشترين و شاخص 10و6/10و  9/10اخالقي وحقوقي به ترتيب با ميانگين 

اند. كمترين ميزان را به خود اختصاص داده 3/9و  6/5، 4/2مالي و فرهنگي به ترتيب با ميانگين 
ت اجتماعي در زنان سرپرست خانوار نمونه مورد قابل ذكر است كه ميانگين كلي احساس امني

با  74و در زنان داراي سرپرست  71/14و انحراف معيار  97با دامنه تغييرات  3/67بررسي 
بوده است. به جز در سه بعد احساس امنيت حقوقي، نواميس و اخالقي كه  8/14انحراف معيار 

ر ساير ابعاد زنان داراي سرپرست، ميانگين هر دو گروه از زنان تقريبا يكسان بوده است د
ميانگين باالتري نسبت به زنان سرپرست خانوار داشتند. شايد علت مشابهت در اين سه بعد اين 
باشد كه اگر چه زنان داراي سرپرست به لحاظ مالي، عاطفي، احساسي، فرهنگي، و جاني 

به نواميس، اخالقي و حمايت سرپرست خود را داشته باشند اما در بطن جامعه به لحاظ تعرض 
 حقوقي مشابه زنان سرپرست خانوار احساس امنيت نكنند. 

هاي گرايش به مركز و پراكندگي ابعاد مختلف احساس امنيت اجتماعي در دو گروه از . شاخص3جدول 
 زنان مورد مطالعه

نمونه مورد  شاخص
 مطالعه

تعداد 
 گويه

حداقل 
 نمره

حداكثر 
 نمره

دامنه 
نحراف ا ميانگين تغييرات

 معيار

 امنيت جاني

زنان سرپرست 
 95/2 4/2 13 13 0 3 خانوار

زنان داراي 
 5/3 7/3 15 15 0 3 سرپرست

 امنيت مالي

زنان سرپرست 
 34/3 6/5 15 15 0 4 خانوار

زنان داراي 
 6/3 6/7 17 18 1 4 سرپرست

 امنيت عاطفي

زنان سرپرست 
 1/3 9/10 18 18 0 4 خانوار

زنان داراي 
 4/3 6/11 18 19 1 4 ستسرپر
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هاي گرايش به مركز و پراكندگي ابعاد مختلف احساس امنيت اجتماعي در دو . شاخص3دول ادامه ج
 گروه از زنان مورد مطالعه

نمونه مورد  شاخص
 مطالعه

تعداد 
 گويه

حداقل 
 نمره

حداكثر 
 نمره

دامنه 
انحراف  ميانگين تغييرات

 معيار

 امنيت احساسي

زنان سرپرست 
 2/3 3/9 18 18 0 4 نوارخا

زنان داراي 
 7/2 10 17 18 1 4 سرپرست

 امنيت اخالقي

زنان سرپرست 
 95/2 6/10 16 16 0 4 خانوار

زنان داراي 
 6/2 11 15 18 3 4 سرپرست

 امنيت فرهنگي

زنان سرپرست 
 49/3 4/9 17 17 0 4 خانوار

زنان داراي 
 3 8/10 19 19 0 4 سرپرست

 امنيت حقوقي

سرپرست  زنان
 3 10 16 16 0 4 خانوار

زنان داراي 
 9/2 4/10 15 17 2 4 سرپرست

 امنيت نواميس

زنان سرپرست 
 6/4 9/8 20 20 0 4 خانوار

زنان داراي 
 3/4 8/8 19 19 0 4 سرپرست

شاخص كلي 
 احساس امنيت

زنان سرپرست 
 71/14 3/67 97 101 4 31 خانوار

زنان داراي 
 8/14 74 111 131 20 31 سرپرست

 
براي شناخت رابطه بين احساس امنيت اجتماعي (بعنوان متغير وابسته) و سرپرست خانوار 

گردد،  مشاهده مي 4استفاده شده است. همانگونه كه در جدول  Tخير) از آزمون   بودن (بلي/
تفاوت نمره احساس امنيت اجتماعي زنان داراي سرپرست از نظر مالي، جاني، احساسي، عاطفي 
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باشد. شايد اين امر به خاطر  فرهنگي به طور معناداري بيشتر از زنان سرپرست خانوار ميو 
هاي سرپرست خانوار از اين گروه زنان باشد و لي در مورد عدم وجود رابطه  وجود حمايت

ها فقط معنادار در ساير ابعاد (حقوقي، اخالقي و نواميس) شايد بتوان گفت كه اين نوع امنيت
اي كه در ان زندگي هاي سرپرست خانوار تامين نگردد و بايد زنان در بطن جامعهتوسط حمايت

كنند احساس امنيت داشته باشند و فقط حمايت همسر و يا سرپرست به تنهايي كافي نباشد. مي
و در زنان  74ميانگين نمره كلي شاخص احساس امنيت اجتماعي در زنان داراي سرپرست 

توان  معنادار بود و مي 000/0رقمي در سطح  7است كه اين تفاوت  67سرپرست خانوار برابر با 
درصد احساس امنيت بيشتري نسبت به زنان  99گفت كه زنان داراي سرپرست با اطمينان 

 سرپرست خانوار دارند. 

. آزمون تفاوت ميانگين احساس امنيت اجتماعي در دو گروه از زنان خود سرپرست و داراي 4جدول 
 سرپرست

اس امنيت احس
انحراف  ميانگين مشاهدات نوع سرپرستي اجتماعي

 معيار
كميت 
 تي

درجه 
 آزادي

سطح 
 داريمعني

 جاني

زنان سرپرست 
 3 4/2 222 خانوار

زنان داراي  000/0 422 23/4
 5/3 7/3 202 سرپرست

 مالي

زنان سرپرست 
 4/3 6/5 222 خانوار

زنان داراي  000/0 422 8/5
 6/3 6/7 202 سرپرست

 احساسي

زنان سرپرست 
 2/3 3/9 222 خانوار

زنان داراي  007/0 422 7/2
 7/2 10 202 سرپرست

 عاطفي

زنان سرپرست 
 3 9/10 222 خانوار

زنان داراي  023/0 422 3/2
 4/3 6/11 202 سرپرست
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ود سرپرست و . آزمون تفاوت ميانگين احساس امنيت اجتماعي در دو گروه از زنان خ4دول ادامه ج
 داراي سرپرست

احساس امنيت 
انحراف  ميانگين مشاهدات نوع سرپرستي اجتماعي

 معيار
كميت 
 تي

درجه 
 آزادي

سطح 
 داريمعني

 نواميس

زنان سرپرست 
 6/4 9/8 222 خانوار

زنان داراي  720/0 422 -359/0
 3/4 8/8 202 سرپرست

 حقوقي

زنان سرپرست 
 3 10 222 خانوار

زنان داراي  230/0 422 2/1
 9/2 4/10 202 سرپرست

 فرهنگي

زنان سرپرست 
 5/3 4/9 222 خانوار

زنان داراي  000/0 422 45/4
 3 8/10 202 سرپرست

 اخالقي

زنان سرپرست 
 3 6/10 222 خانوار

زنان داراي  117/0 422 58/1
 6/2 11 202 سرپرست

شاخص كلي 
 امنيت اجتماعي

زنان سرپرست 
 7/14 3/67 222 خانوار

زنان داراي  000/0 422 78/4
 8/14 74 202 سرپرست

 حمايت اجتماعي، نگرش زنان نسبت به پوشش و احساس امنيت  اجتماعي  
 توانـد مـي  و كنـد مي كمك ديگر فرد به فردي آن طي كه است فكري تبادل يك اجتماعي حمايت

داده و موجب باال رفتن احساس   كاهش را فرد مشكالت از ناشي اثرات خارجي منبع بعنوان يك
 و حمـايتي خـانواده   منابع از خانوار سرپرست چنانچه زنان و به ويژه زنان امنيت در افراد گردد. 

توانـايي   و بكشـند  دوش بـه  را مشكالت تمام بار تنهايي به نيستند مجبور باشند برخوردار اجتماع
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 و داشـته  خـود  شـهر  و محلـه  هـاي فعاليت جهت انگيزه ايجاد حتي و زندگي اداره جهت بيشتري
حـاكي از همبسـتگي مثبـت     5نتايج منعكس در جدول  .داد خواهد افزايش آنان را هايتوانمندي

بين حمايت اجتماعي درك شده در هر دو گروه از زنان مورد بررسي و احساس امنيت اجتماعي 
 99وده، بنـابراين بـا اطمينـان    دار ب معني 000/0داري  در آنان است. اين همبستگي در سطح معني

توان گفت: هرچقدر فرد بيشتر مورد حمايـت اجتمـاعي قـرار بگيـرد ميـزان احسـاس        درصد مي
يابد. اين نتيجه هم در مورد زنان سرپرست خانوار هـم زنـان    امنيت اجتماعي در وي افزايش مي

توسـط  داراي سرپرست بدست آمد. در واقـع شـايد بتـوان گفـت كـه داشـتن و درك حمايـت        
توانـد يكـي از عوامـل تعيـين كننـده احسـاس امنيـت         (خويشاوندان و دوستان و نزديكـان) مـي  

اجتماعي در زنان باشد. يكي ديگر از متغيرهاي مستقل در تحقيق حاضر نگرش زنان نسـبت بـه   
، در زنان سرپرست خانوار بين احساس امنيت 5پوشش است. بر اساس نتايج مندرج در جدول  

داري  گرش به پوشش همبستگي مثبت وجود دارد. اين همبسـتگي در سـطح معنـي   اجتماعي  و ن
توان گفت: هرچقدر  نگرش فرد نسبت بـه   درصد مي 95دار بوده، بنابراين با اطمينان  معني 05/0

يابد. بين اين دو متغيـر   تر باشد،  ميزان احساس امنيت اجتماعي در وي افزايش ميپوشش  مثبت
ت رابطه معني داري مالحظه نگرديد. شايد بتوان گفت كه زنان سرپرسـت  در زنان داراي سرپرس

تر تـاثير  تري نسبت به پوشش دارند و همين نگرش مثبتخانوار به علت تنها بودن نگرش مثبت
 مثبتي بر افزايش احساس امنيت اجتماعي در آنان داشته است. 

احساس امنيت اجتماعي، حمايت  . مقدار و سطح معني داري ضريب همبستگي پيرسون  بين5جدول 
 اجتماعي و نگرش زنان به پوشش

 سطح معني داري مقدار ضريب همبستگي پيرسون نمونه مورد بررسي متغيرها

 حمايت اجتماعي
 احساس امنيت اجتماعي

 000/0 304/0 زنان سرپرست خانوار
 000/0 255/0 زنان داراي سرپرست
 000/0 339/0 كل زنان مورد بررسي

 ش به پوششنگر
 احساس امنيت اجتماعي

 038/0 139/0 زنان سرپرست خانوار
 356/0 -065/0 زنان داراي سرپرست
 903/0 006/0 كل زنان مورد بررسي
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 اشتغال، تحصيالت، درآمد و احساس امنيت اجتماعي در زنان
ز تـرين متغيرهـاي جمعيتـي اسـت كـه بـراي تبيـين بخشـي ا        وضعيت اشتغال زنان يكي از مهم 

يـا   شـغل  واريانس احساس امنيت اجتماعي در پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفـت. فقـدان  
مشكالتي  بروز ساز زمينه خود معاش به ويژه در زنان سرپرست خانوار، امرار جهت مكفي درآمد
 آنان از مراقبت و نگهداري كنار در فرزندان ...و تحصيل يها و هزينه زندگي مخارج تامين از قبيل

 دوش بر سنگيني بار  )دارد فرزند حفظ و پرورش در شايستگي را بيشترين مادر آنكه به توجه ا(ب 

گذاشت كه به طبع بر احساس امنيت اجتماعي آنان اثرگذار خواهد بود. در پـژوهش   خواهد زنان
حاضر  براي شناخت رابطه بين احساس امنيـت اجتمـاعي (بعنـوان متغيـر وابسـته) و وضـعيت       

هاي دو گروه و سطح  استفاده شده است با توجه به ميانگين  Tخير) از آزمون   (بلي/ اشتغال زنان
شود كه از لحاظ احساس امنيت اجتماعي بين آنهايي كه شـاغل   ، مالحظه مي6داري جدول  معني

كه، آنهائي كه شاغل بودند  طوري  داري وجود دارد. به بيكار بودند تفاوت معني بودند و آنهائي كه 
كـه بيكـار بودنـد ميـانگين احسـاس امنيـت        و آنهائي 6/75شان گين احساس امنيت اجتماعيميان

توان نتيجـه   ) مي000/0داري ( باشد. با توجه به سطح اطمينان يا معني مي 6/68شان برابر اجتماعي
گرفت تفاوت در احساس امنيت اجتماعي در بين آنهائي كه شـاغل بودنـد و آنهـائي كـه بيكـار      

توان گفت: شاغل بودن يكي از عوامل مـؤثر در   دار است. پس مي درصد معني 95سطح بودند در 
 افزايش احساس امنيت اجتماعي زنان است.

 ل: آزمون تفاوت ميانگين احساس امنيت اجتماعي برحسب وضعيت اشتغا6جدول 

 داري سطح معني درجه آزادي* )tكميت ( انحراف معيار ميانگين مشاهدات اشتغال

 7/12 6/75 119 بلي
355/4 422 000/0 

 6/15 6/68 305 خير

*. df = N1+N2 - 2 
همچنين تفاوت ميانگين احساس امنيت اجتماعي بر حسب وضعيت اشتغال را در دو گروه 
از زنان (داراي سرپرست و خود سرپرست) بطور جداگانه بررسي كرديم.  ميانگين احساس 
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بوده است.  72و  46/76اغل و بيكار به ترتيب امنيت اجتماعي در زنان داراي سرپرست ش
بوده  56/56و   62/72هاي مشابه براي زنان سرپرست خانوار  شاغل و بيكار  به  ترتيب ميانگين

 هاي بدست آمده در هر دو گروه معنا دار بودند.  است. تفاوت
و مباني ميزان درآمد و تحصيالت از ديگر متغيرهايي هستند كه بر اساس پيشينه پژوهش 

، با توجه 7گذارند. بر اساس اطالعات جدول نظري بر ميران احساس امنيت اجتماعي تاثير مي
)، بين ميزان درآمد و احساس امنيت اجتماعي در زنان سرپرست 086/0داري ( به سطح معني

خانوار همبستگي معناداري مشاهده نگرديد. در طرف مقابل با افزايش ميزان درآمد در زنان 
يابد. همين نتيجه در مورد  ي سرپرست ميزان احساس امنيت اجتماعي در آنان نيز افزايش ميدارا

كليه زنان مورد بررسي نيز مشاهده گرديد. همچنين نتايج مطالعه رابطه معني داري بين احساس 
دهد، با توجه به سطح امنيت اجتماعي و ميزان تحصيالت زنان سرپرست خانوار نشان مي

توان گفت هر چقدر سواد زنان سرپرست خانوار درصد مي 99)،. با اطمينان 002/0داري ( معني
يابد. اگر چه رابطه معني داري بين ميزان بيشتر باشد احساس امنيت اجتماعي در آنان افزايش مي

تحصيالت و احساس امنيت اجتماعي در زنان داراي سرپرست مالحظه نگرديد. رابطه بدست 
 د بررسي معني دار بود. آمده در كل نمونه مور

. مقدار و سطح معني داري ضريب همبستگي پيرسون  بين متغيرهاي احساس امنيت اجتماعي، 7جدول 
 درآمد و تحصيالت

 سطح معني داري مقدار ضريب همبستگي پيرسون نمونه مورد بررسي متغيرها

 درآمد
 احساس امنيت اجتماعي

 086/0 227/0 زنان سرپرست خانوار
 002/0 220/0 راي سرپرستزنان دا

 000/0 274/0 كل زنان مورد بررسي

 ميزان تحصيالت
 اجتماعي احساس امنيت

 002/0 205/0 زنان سرپرست خانوار
 560/0 041/0 زنان داراي سرپرست
 000/0 237/0 كل زنان مورد بررسي
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علت سرپرستي  عنوان متغير وابسته) با براي شناخت رابطه بين احساس امنيت اجتماعي (به
 )ANOVA( پاسخگويان (بعنوان متغير مستقل اسمي چهار وجهي) از تحليل واريانس يك طرفه

آورده شده است. قابل ذكر است كه  8هاي آزمون در جدول  استفاده شده است. خالصه يافته
ابعاد مختلف احساس امنيت اجتماعي را از نظر تفاوت ميانگين بر حسب علت سرپرستي مورد 

ن قرار داديم. مطابق با جدول، از نظر احساس امنيت جاني زنان سرپرست خانوار به علت آزمو
ها داشتند كه اين تفاوت با دو از كار افتادگي همسر كمترين ميانگين را نسبت به ساير گروه

گروه زنان سرپرست به علت فوت همسر و ساير موارد (زنداني همسر، اعتياد همسر، بد 
نظر آماري معني دار بود. ميانگين احساس امنيت جاني در زنان مطلقه، فوت  سرپرستي و...) از

) بوده است. از 4/3، 1/1، 55/2، 1/2همسر، از كارافتادگي همسر و ساير علل به ترتيب برابر با (
هاي مختلف مشاهده نظر امنيت مالي تفاوت معني داري بين زنان سرپرست خانوار در گروه

گفت كه معموال زنان سرپرست خانوار به هر علتي كه سرپرستي خانوار نگرديد؛ شايد بتوان 
؛ شادي 1386فر و حميدي، اقتصادي  (معيدخود را بر عهده گرفتند،  جزء  اقشار حاشيه نشين

شوند و همه آنها جزء اقشار كم درآمد ) و با درآمد كم محسوب مي1383نژاد،  طلب و گرايي
هاي مختلف از نظر آماري معنادار نبوده است. ه شده بين گروههستند و در نتيجه تفاوت مشاهد

از نظر امنيت عاطفي ميانگين زنان سرپرست خانوار به علت از كارافتادگي همسر نسبت به ساير 
زنان باالتر بوده است و اين گروه از زنان با زنان سرپرست به علت فوت همسر و ساير علل از 

ما بين ساير زنان تفاوت معني داري مشاهده نگرديد. شايد بتوان نظر آماري معني دار بوده است ا
گاه گفت كه وجود مرد در خانوار ولو اينكه از كار افتاده باشد، به لحاظ رواني به عنوان تكيه

شود كه زنان سرپرست خانواري كه به براي زن و ساير اعضا تلقي گردد و همين امر باعث مي
ستي خانوار خود را بر عهده گرفتند از نظر عاطفي احساس علت از كارافتادگي همسر سرپر

امنيت بيشتري نسبت به ساير زنان داشته باشند. از لحاظ امنيت احساسي همچنين زناني كه به 
علت از كار افتادگي همسر سرپرست خانوار خود بودند نسبت به ساير زنان ميانگين باالتري 

ري فقط با زناني كه به علت فوت همسر، سرپرستي دا داشتند اگر چه اين تفاوت از نظر معني
دار بوده است. ميانگين بعد امنيت احساسي در زنان  خانوار خود را به عهده گرفته بودند معني
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سرپرست خانوار به علت طالق، فوت همسر، از كار افتادگي همسر و ساير موارد به ترتيب 
هاي اخالقي تفاوت معني داري بين زنان گروه). از نظر امنيت 2/9و  8/10، 9، 38/9عبارتند از (

مختلف تفاوتي مشاهده نشد. از نظر امنيت فرهنگي ميانگين زنان سرپرست خانوار به علت 
(زنداني همسر، اعتياد همسر، بد سرپرستي و...) از ساير زنان باالتر بوده است و اين تفاوت فقط 

دار بوده است. نتايج آزمون تحليل با زنان سرپرست به علت از كار افتادگي همسر معني 
واريانس نشان داد كه زنان سرپرست خانوار به علت از كار افتادگي همسر نسبت به ساير زنان 
ميانگين باالتري دارند و اين تفاوت با زنان سرپرست به علت فوت همسر معني دار بوده است. 

در اين بعد هم امنيت زنان  آخرين بعد مورد بررسي بعد امنيت نواميس بوده است كه اگر چه
سرپرست خانوار به علت از كار افتادگي همسر از ساير زنان باالتر بوده است اما تفاوت معني 

ها نداشته است. ساير ابعاد احساس امنيت اجتماعي (مالي، اخالقي و داري با ساير گروه
 گزارش نگرديدند. نواميس) كه در بين زنان مورد بررسي تفاوت معني داري نداشتند در جدول

 .  آزمون تفاوت ميانگين ابعاد مختلف احساس امنيت اجتماعي برحسب علت سرپرستي8جدول 
احساس امنيت 

انحراف  ميانگين مشاهدات علت سرپرستي اجتماعي
 معيار

كميت 
)F( 

سطح 
 داري معني

 احساس امنيت 
 جاني

 2,5 2,1 62 طالق

4,552 004/0 
 3,1 2,5 70 فوت همسر

كار افتادگي از 
 همسر

44 1,1 1,8 

 2,6 3,4 21 1ساير موارد

احساس امنيت 
 عاطفي

 3,1 10,8 62 طالق

042/4 008/0 
 2,6 10,8 70 فوت همسر

از كار افتادگي 
 همسر

44 12,3 2,2 

 3,3 10,1 21 ساير موارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باشد. منظور از ساير مواردي نظير اعتياد، بدسرپرستي، متواري بودن و زنداني همسر مي 1



 

 

 

 

 
 1394شناسي ايران، سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان  نامة انجمن جمعيت  134 
  

 

 تماعي برحسب علت سرپرستي.  آزمون تفاوت ميانگين ابعاد مختلف احساس امنيت اج8دول ادامه ج
احساس امنيت 

انحراف  ميانگين مشاهدات علت سرپرستي اجتماعي
 معيار

كميت 
)F( 

سطح 
 داري معني

 
احساس امنيت 

 احساسي

 2,9 9,4 62 طالق

336/3 021/0 
 2,9 9 70 فوت همسر

از كار افتادگي 
 همسر

44 10,8 2,7 

 3,2 9,2 21 ساير موارد

 
احساس امنيت 

 رهنگيف

 3,5 9,6 62 طالق

018/0 42/3 
 3,7 9,4 70 فوت همسر

از كار افتادگي 
 همسر

44 8,5 2,9 

 2,7 11,4 21 ساير موارد

احساس امنيت 
 حقوقي

 3 10,1 62 طالق

2/4 007/0 
 2,8 10 70 فوت همسر

از كار افتادگي 
 همسر

44 11,5 1,8 

 2 11,30 21 ساير موارد
 

بيني كننده احساس امنيت اجتماعي در زنان سرپرست ترين متغيرهاي پيششاره به مهمبراي ا
خانوار و  زنان داراي سرپرست رگرسيون چند متغيري براي هر گروه از زنان به طور جداگانه 

توان مشاهده كرد كه در زنان سرپرست خانوار از  مي 9  انجام شده است. با توجه به جدول
متغير حمايت اجتماعي، سواد و درآمد، رابطه  3وارد شده در معادله رگرسيون،  متغير 8مجموع  

داري را با احساس امنيت اجتماعي دارند. هر سه متغير مذكور رابطه مثبت با احساس معني
امنيت اجتماعي دارند. با توجه به ضرايب رگرسيوني (بتاها) در زنان سرپرست خانوار، حمايت 

بطه را با احساس امنيت اجتماعي دارد. با توجه به مقادير ضرايب ترين رااجتماعي قوي
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رگرسيوني، متغيرهاي تاثيرگذار بر ميزان احساس امنيت اجتماعي در زنان سرپرست خانوار را 
 توان به صورت استاندارد شده در معادله زير نوشت: مي

حساس امنيت اجتماعي در زنان = ا 988/44+ (مقدار ثابت)  799/0 + (حمايت اجتماعي) 977/0 (سواد)
 + 843/0(درآمد)  + eسرپرست خانوار 

متغير حمايت  4متغير وارد شده در معادله رگرسيون،  8در زنان داراي سرپرست، از مجموع 
اجتماعي، درآمد، سن و سواد، رابطه معني داري را با احساس امنيت اجتماعي زنان دارند. 

درصد از  تغييرات ميزان احساس  3/14كه حدود دهد ضريب تعيين تصحيح شده نشان مي
شود. با توجه به متغير ذكر شده تبيين مي 4امنيت اجتماعي در زنان داراي سرپرست توسط 

ترين رابطه را با ميزان ضرايب رگرسيوني، در زنان  داراي سرپرست، حمايت اجتماعي قوي
سيوني، متغيرهاي تاثيرگذار بر احساس امنيت اجتماعي دارد. با توجه به مقادير ضرايب رگر
توان به صورت استاندارد شده در ميزان احساس امنيت اجتماعي در زنان داراي سرپرست را مي

 معادله زير نوشت: 
= احساس امنيت اجتماعي در زنان  732/68+ (مقدار ثابت)  667/0 + (حمايت اجتماعي) 546/0 (سواد)

 + 489/0د) (درآم + 410/0+ (سن)  e  داراي  سرپرست

ي تاثير متغيرهاي مستقل بر احساس امنيت اجتماعي زنان سرپرست خانوار . رگرسيون چند متغيره9جدول 
 و زنان داراي سرپرست

 زنان داراي سرپرست زنان سرپرست خانوار ويژگي
 داريسطح معني بتا داريسطح معني بتا متغيرهاي مستقل
 001/0 238/0 001/0 303/0 حمايت اجتماعي

 01/0 211/0 004/0 251/0 سواد

 029/0 178/0 036/0 160/0 درآمد

  R 434/0  455/0ضريب همبستگي 
  R2 189/0  192/0ضريب 

  143/0  138/0 تعديل يافته R2 ضريب 
  F 000/0  000/0معني داري آزمون 
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 گيري       نتيجه
-هـاي خـانگي صـرف مـي    تزنان در گذشته اغلب اوقات خود را در منزل و جهت انجام فعاليـ 

هاي اجتماعي و شـغلي  هاي آنها در محيطنمودند، در حالي كه امروزه بخش عمده اي از فرصت
هاي مختلف شغلي و اجتماعي با بـه جـاي گذاشـتن اثـرات     گذرد و اين وارد شدن به محيطمي

است. بـه   اي بر خانواده، تحوالت اساسي در روابط، شكل و تركيب آن ايجاد نمودهقابل مالحظه
هـاي بسـيار، بيشـترين وقـت      دليل اينكه زنان همپاي مردان به كار و فعاليت پرداخته و در زمـان 

هـاي اجتمـاعي بـراي     گذرانند، در نتيجه امكان مواجهه با آسـيب خويش را در خارج از خانه مي
اس ي ماننـد احسـ  رسد كه الزم اسـت مبحـث  آنان افزايش يافته است از اين رو چنين به نظر مي

تر مورد بحث قرار گيرند. به عقيده بسياري از كارشناسان، وجـود امنيـت در   امنيت در آنان جدي
يك جامعه به همان اندازه مهم است كه احساس امنيت در آن جامعه و چه بسا احسـاس امنيـت   

هاي فـردي در جامعـه بسـتگي بـه ميـزان      تر از وجود امنيت است؛ چرا كه واكنشدر جامعه مهم
و ادراك او از امنيت دارد. بر اين اساس تا زماني كه از نظر فرد امنيت در جامعـه وجـود    دريافت

نداشته باشد، پس احساس امنيت نيز نخواهد بود.  زنان سرپرست خانوار خود حكايـت ديگـري   
داري  خانـه  كـار  به زنان و بوده خانواده آورنان مردان معموال ايران، جامعه مانند امعي جو دارد. در
 خانـه مخالفـت   از بيرون در زنان اشتغال با ما ديني سنت و ايراني جامعه عرف اما هستند. مشغول

 خانواده آوري مسئوليت نان و پرداخته كار  به نيز منزل از خارج توانند مي زنان لذا و ندارد چنداني

 تمـاعي اج يـك مسـأله   عنـوان  بـه  خانوار زنان سرپرستي شود مي موجب آنچه گيرند. عهده بر را

 آمده وجود به سرپرستي زنان راه سر بر بيرون دنياي در كه است موانعي و مشكالت شود، شناخته

شـوند. حـال سـوال     پذير شناخته آسيب قشري عنوان به خانوار سرپرست زنان تا شود مي باعث و
آيـا  كننـد؟  اساسي آن است كه زنان در جامعه ما تا چه اندازه از نظر اجتماعي احساس امنيت مي

زنان سرپرست خانوار و زنان داراي سرپرست از نظر احساس امنيت اجتماعي تفاوت دارنـد؟ و   
 اند؟ ترين عوامل اجتماعي و جمعيتي احساس امنيت اجتماعي در زنان كدامدر نهايت اينكه مهم

 زنان سرپرست خانوار، يمسئله ترينبزرگ و اولين ي حاضر حاكي است كهنتايج مطالعه

تومان بوده  335000ي حاضر است، به طوري كه ميانگين درآمد ماهيانه آنها در مطالعه ياقتصاد
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ترين عاملي كه باعث احساس ناامني در آنها بود عامل فقر گويان مهماست و از  نظر بيشتر پاسخ
  اندكي هايهزينه پرداخت توان نيز و پايين بسيار سطح درآمد از آنها مالي و بيكاري بيان شد.

 نيز زيادي موارد در و شده شانخانواده و آنها ي خوداوليه نيازهاي صرف معموالً كه برخوردارند

هاي گروه جمله از زنان كوپنهاگ، مكتب نظريات كند. طبقنمي كفايت هم نيازها همان براي
 اقتصادي، عوامل جمله از متعددي عوامل .دارند خود به مخصوص هويت كه هستند اجتماعي

 كهچنان باشند؛ دخيل آنها در احساس امنيت ايجاد در توانندمي  ...و مذهبي تعهد ها،ي، رسانهاجتماع

 تهديداتي انواع به باشند و تأثيرگذار ديني آزادي و بيان آزادي زنان، حقوق توانند درمي عوامل اين

خود بيان كردند كه ) در تحقيق 1386فر و حميدي (منتهي شوند. معيد كند،مي اشاره آن به بوزان كه
 مسائل و ي اقتصادمسئله سرپرست خانوار به زنان هايدغدغه و هانگراني دل از بزرگي قسمت

و  زنان اين كه حاكي است هاداده .شودمي معطوف ... و بيكاري مسكن، مانند آن پيراموني
  .ذرانندگمي را سختي شرايط و شده محسوب نشينحاشيه اقشار جزء بيشتر هايشان خانواده

ي اقتصادي، از دهد كه در زنان مطالعه شده، بعد از مسئلههمچنين نتايج مطالعه نشان مي
هاي شهري در آنجا كه مردي سرپرستي اين زنان را بر عهده ندارد، تعرض به نواميس و خشونت

 دانمر نابجاي هايخواهش از تجاربي زنان، اين هاي بعدي احساس ناامني قرار دارد. بيشتررده

مي مخدوش را شاناجتماعي و روابط زده دامن هم ديگري مشكالت به آنها براي ناامني دارند.
 زنان به شانخانواده مردان مبادا  تا پرهيزندمي زنان اين با رابطه گسترش از ديگر زنان كند.

 نانز اين با خوردن برچسب جلوگيري از براي هم ديگر مردان و كنند پيدا تمايلي سرپرست بي

 اين است. رواني تعادل خوردن هم به اجتماعي، روابط پيامد مخدوش شدن كنند.نمي برقرار رابطه

 رواني هايناآرامي ديگر و افسردگي اضطراب، از استرس، بيشتري ميزان از فرزندانشان و زنان

ساالري، عدم وجود صداقت، عدم احترام به برند. در طرف مقابل عدم وجود شايسته مي رنج
ترين موارد احساس ناامني گزارش شده توسط زنان داراي سرپرست حقوق فردي و... مهم

بودند. احساس امنيت در زنان داراي سرپرست، از نظر مالي، جاني، احساسي، عاطفي و فرهنگي 
به طور معناداري بيشتر از زنان سرپرست خانوار بود. ولي در ساير ابعاد تفاوت معني داري 

  مشاهده نگرديد.
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هاي همبستگي نشان داد كه بين متغيرهاي ميزان تحصيالت، نگرش زنان نسبت نتايج آزمون
داري وجود دارد، به طوري كه زنان با سطح ي مثبت و معنيبه پوشش و حمايت اجتماعي رابطه

كردند و همچنين تر نسبت به پوشش بيشتر احساس امنيت ميتحصيالت باالتر و نگرش مثبت
يابد. د كه با افزايش ميزان حمايت اجتماعي، ميزان احساس امنيت نيز افزايش مينتايج نشان دا

به  تواندمي و كندمي كمك ديگر فرد به فردي آن طي كه است فكري تبادل يك اجتماعي حمايت
داده و باال رفتن احساس امنيت در   كاهش را فرد مشكالت از ناشي آثار خارجي منبع عنوان يك

 احساس شود،مي گروه اجتماعي سبب سامان يافتن آنچه بوزان نظر ش دهد. ازافراد را افزاي

 كه بخشدمي ايكليت يكپارچه آنها به و دارد وجود گروه اعضاي ميان است كه تعلقي و وابستگي

 بود. و خارجي خواهد بيگانه عنوان به ديگران شناسايي و هستي خويش از اعضا تعريف مبناي

باورها،  و هاانديشه در گروه اعضاي اشتراك به دليل كه است خاصي ليتك آن اجتماعي گروه پس
 براي كنند؛مي ياد "ما"عنوان  به آن از است و آمده وجود به اعمال و كردار عواطف، و احساسات

 و تعلق احساس در اختالل كه باعث ايپديده و عامل هر . حال ...و زنان ما ها،ما مسلمان مثال
 تهديد براي و تهديدي انداخته مخاطره به را گروه هويت واقع در روه شود،گ اعضاي پيوستگي

 توان گفت، چنانچه زنان و به ويژه زنانشود. بر اين اساس ميمي قلمداد اجتماعي امنيت

 تمام بار تنهايي به نيستند باشند، مجبور را داشته اجتماع و حمايتي خانواده منابع خانوار سرپرست

 براي انگيزه ايجاد حتي و زندگي يبراي اداره توانايي بيشتري و بكشند شدو به را مشكالت

داد. اين نتايج همسو  خواهد افزايش آنها را هايتوانمندي و داشته خود شهر و محله هايفعاليت
 ) است. 1392) و  جهانگيري و مساوات (1390با نتايج سيد ميزايي، عبداللهي و كمربيگي (

زمون تحليل واريانس يك راهه براي مقايسه ميانگين احساس امنيت هاي حاصل از آيافته
اجتماعي در ابعاد مختلف آن بر حسب علت سرپرستي (در زنان سرپرست خانوار) نشان داد 
زناني كه به علت از كار افتادگي همسر، سرپرست خانوار خود هستند در بيشتر ابعاد احساس 

 گذشته مشخص تجربيات و تحقيقات اند. دراشتهامنيت بيشتري نسبت به ساير زنان ديگر د

 به حل مشكالت در و باشند يكديگر براى حمايتى بزرگ منبع توانند مى شوهر و زن كه گرديده

 هم براى آرامش يك منبع كنند حل را يكديگر مشكل كه نباشند قادر اگر حتى و كنند كمك هم



 

 

 

 

 
 139  مطالعه تطبيقي احساس امنيت اجتماعي در بين زنان سرپرست خانوار و ...  

 

  

خود برخوردار  همسران عاطفى ىها مايتح از زنان از گروه رسد اينلذا به نظر مي. باشند مى
 كنند. هستند و از نظر اجتماعي نسبت به ساير زنان مطلقه و بيوه بيشتر احساس امنيت مي

تحليل نتايج رگرسيون چند متغيري به تفكيك زنان سرپرست خانوار و زنان داراي 
ايت اجتماعي، دهد كه در هر دو گروه از زنان مورد مطالعه متغيرهاي حمسرپرست نشان مي

كنند. با پذيرش نقش اين سه متغير در سواد و درآمد تغييرات احساس امنيت در زنان را تبيين مي
بدون در نظر گرفتن اينكه سرپرست  زنان، آيد كه توانمندسازىتوانمندي زنان، به دست مي

 باال ببس خانوار باشند يا داراي سرپرست نقش مهمي در احساس امنيت اجتماعي آنان دارد و

و در نهايت احساس  آنها وضعيت اجتماعى مستقل، بهبود هويت يك نفس، كسب به اعتماد رفتن
متغير حمايت اجتماعي  شد. خواهد منتفع آن از جامعه كل كه شودامنيت بيشتر در ايشان مي

نتيجه  ترين رابطه را با احساس امنيت اجتماعي در هر دو گروه از زنان داشته است. اين قوي
و  مادي هايكمك از كه دختراني و متحده است. زنان اياالت ) در2010ويور ( يمطالعه با مسوه

در  بيشتري داشتند. امنيت احساس بودند، مندبهره زندگي در ضروري مواقع در خانواده عاطفي
گوياني كه معتقد بودند در زمان وقوع مشكلي (مانند اينكه در سطح فراتر از خانواده هم، پاسخ

ها و حتي خيابان افراد ولگرد براي آنها مزاحمت ايجاد كنند) كمك و ياري آشناياي، همسايه
زنان  يترين مسئلهكنند، احساس امنيت بيشتري داشتند. اگر چه مهمساير مردم را دريافت مي

 و روانى ي اجتماعى،چندگانه ابعاد زنان اين است، اما فقر اقتصادى يمسئله خانوار سرپرست
 نتيجه در و سوادىكم سوادى وبى نيز و منابع نداشتن به  دسترسى ويژه به زنان فقر دارد. هنگىفر

 يزمينه اجتماعى، به مشاركت نسبت خانوار سرپرست زنان بيشتر هاىآگاهى سطح بودن پايين
 ثيرتأ زنان اجتماعى موقعيت قدرت و منابع افزايش است. نكرده فراهم را آنها اجتماعى توانمندى

 برابر اجتماعى و حقوقى قوانين وضع مالى، همچنين توان تسهيالت، دارد. آنها امنيت در بسزايى

 شود. در واقع شايد بتوان گفت كه تئورىمى به زنان بيشتر بخشى امنيت موجب مرد و زن ميان

و ويور  )1378بوزان ( نظريات بارى از استفاده و كپنهاگ مكتب از گرفتن الگو با اجتماعى امنيت
 تعريف واحد اجتماعى قدرت و توان در گرو امنيت كه چرا تأييد شد؛ تجربى سطح )  در2010(

 .است شده
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